
סוגרים את הפח
ומחזירים את האיזון לטבע הישראלי



זורקים לפח, סוגרים את המכסה 
ושומרים על הטבע!



https://www.youtube.com/watch?v=UhvgbcvJk0s


מה משותף לבעיות הבאות?

צילום: יריב מליחי, רט”ג
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מה משותף לבעיות הבאות?

צילום: אסף טריפון



מה משותף לבעיות הבאות?

לכולן יש 
פתרון פשוט!



איזה זבל מזיק יותר לטבע?



איזה זבל מזיק יותר לטבע?

אורגנילא מתכלהאורגני



איזה זבל מזיק יותר לטבע?

אורגני
מקור מזון

לא מתכלה
אינו אכיל

אורגני
מקור מזון



תפוח שזרקת ביום



תפוח שזרקת ביום
יש מי שיאכל אותו בלילה...

צילום: ערן לוין



פסולת אורגנית
גורמת להתפרצות של חיות משוטטות

צילום: ערן לוין



הפסולת גורמת לריבוי 
חיות משוטטות!



הזבל שלנו



הזבל שלנו

זה האוכל שלו



הזבל שלנו



זה האוכל שלה

הזבל שלנו



החיות המשוטטות טורפות את חיות הבר

צילום: רמי מזרחי



החיות המשוטטות טורפות את חיות הבר

צילום: דורון ניסיםצילום: רמי מזרחי



כלבים משוטטים
בישראל נצפו טורפים צבאים,

איילי כרמל, יחמורים, יעלים ושפנים.

צילום: דורון ניסים



צילום: דורון ניסים

יחמורה שהותקפה על ידי כלבים, 
נחל שורק

כלבים משוטטים
בישראל נצפו טורפים צבאים,

איילי כרמל, יחמורים, יעלים ושפנים.

הותקפה!



צילום: דורון ניסים

יחמורה שהותקפה על ידי כלבים, 
נחל שורק

כלב טורף צביה, גבול מצרים. 

כלבים משוטטים
בישראל נצפו טורפים צבאים,

איילי כרמל, יחמורים, יעלים ושפנים.

נטרפה!הותקפה!



צילום: דורון ניסים

יחמורה שהותקפה על ידי כלבים, 
נחל שורק

יעל לאחר התקפת כלבים כלב טורף צביה, גבול מצרים. 
משוטטים, שדה בוקר.

כלבים משוטטים
בישראל נצפו טורפים צבאים,

איילי כרמל, יחמורים, יעלים ושפנים.

הותקף!הותקפה! נטרפה!



חתולי בית משוטטים
בארצות הברית חתולים משוטטים הורגים 

כ- 2 מיליארד ציפורים ו-10 מיליארד יונקים בשנה אחת!

צילום: רמי מזרחיצילום: אלון רוטשילד



צילום: רמי מזרחיצילום: אלון רוטשילד

חתולי בית משוטטים
בארצות הברית חתולים משוטטים הורגים 

כ- 2 מיליארד ציפורים ו-10 מיליארד יונקים בשנה אחת!

בישראל יש למעלה מ- 2 מיליון 
חתולים משוטטים!



כלבים ותנים משוטטים



כלבים ותנים משוטטים

סכנה לבריאות!



חזירים, תנים, עורבים וכלבים

צילום: אסף טריפון



חזירים, תנים, עורבים וכלבים

נזקים לחקלאות!

צילום: אסף טריפון



חזירים, תנים, עורבים וכלבים

נזקים לחקלאות!
את החשבון של הנזק הזה, הטבע משלם...

צילום: אסף טריפון



פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!



פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!

פסולת



פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!

חיות משוטטותפסולת



פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!

נזקי חקלאותחיות משוטטותפסולת



פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!

נזקי חקלאותחיות משוטטותפסולת

פיתיון מורעל



נזקי חקלאותחיות משוטטותפסולת

פיתיון מורעל הרג חיות בר

פסולת אורגנית גורמת להרג חיות הבר בגלל הרעלות!



פסולת אורגנית

התפרצות חיות משוטטות

נזק לחיות הבר
נזק לחקלאות
סכנה לבריאות



משתמשים בפחים סגורים



משתמשים בפחים סגורים

ומקפידים לסגור 
את המכסה!

זה תלוי רק בנו! סגירת פחי האשפה תמנע הגעת בע״ח אל הזבל, 
פיזורו והתפרצות מינים כתוצאה ממזון בלתי מוגבל.



פח ללא מכסה?



פח ללא מכסה?

מחליפים!



פח ללא מכסה?



אז מה עושים?

החיילים
זורקים פסולת אורגנית רק 

לפח עם מכסה, ואת המכסה 
סוגרים!

הפח מלא? מתקשרים 
לרס״ר ומבקשים פינוי.

סיימתם ארוחה בשטח? קחו 
אותה יחד איתכם לבסיס!

לא מאכילים חיות 
משוטטות.



סגור? סגור!

שאריות מזו� ה� סכנה לטבע
סוגרי� את הפח ושומרי� על בעלי החיי�

שאריות מזו	 ופסולת אורגנית מושכות בעלי חיי� שאינ� חלק מהטבע המקומי. 
בעלי חיי� אלה ה� טורפי� אשר פוגעי� בחיות הבר, וא� עלולי� להעביר מחלות קטלניות לאד�.

תזכרו תמיד: את הפסולת האורגנית זורקי� לפח,  ואת הפח סוגרי�!

www.teva.org.il/sagur
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שאריות מזו� ה� סכנה לטבע
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מעבירים את הבשורה לשאר החיילים



אז מה עושים?

הבסיס
מחליפים את תשתיות הפחים:

פחים טמונים או
פחים עיליים סגורים.

מקפידים על תדירות פינויים 
גבוהה, או על הפרדה במקור 

שתחסוך פינוי.



פחים טמונים



גם הזבל מוטמן!

היכן שאפשר: פחים מוטמנים שומרים על סביבה 
נקייה ומונעים גישה של בעלי חיים.

פחים טמונים



חדרי אשפה סגורים מונעים חדירת בעלי חיים

חדרי אשפה סגורים מונעים גישת בעלי חיים ושומרים 
על סביבה נקייה יותר.



תודה רבה
www.teva.org.il/sagur

הכנת המצגת:
אלון רוטשילד ושמוליק ידוב, החברה להגנת הטבע

http://www.teva.org.il/sagur

